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01/02: aankomst in Costa Rica 

Mooi op tijd komt de groep aan in Costa Rica. Een korte transfer brengt ons naar hotel 

Bougainvillea, iets buiten het centrum van Santo Domingo de Heredia. 

 

02/02: Parque Nacional Braulio Carillo en Caribische laaglanden  

De mooie botanische tuin van Hotel Bougainvillea bijt zoals gewoonlijk de spits af en geeft alvast 

een goede impressie wat Costa Rica aan vogels te bieden heeft. Enkele van de algemene soorten 

van het land worden waargenomen zoals Blue-crowned Motmot, Crimson-fronted Parakeet, 

Squirrel Cuckoo,  Great Kiskadee, Blue-and-gray Tanager en Hoffman’s Woodpecker.  

http://www.birdingbreaks.nl/
http://www.aratinga-tours.com/


Na ontbijt vertrekken we richting Caribische laaglanden, de eerste kilometers nog even door 

stedelijk gebied, waar Great-tailed Grackles en Rufous-collared Sparrows zeer algemeen blijken. 

Na een half uurtje rijden komen we in een nieuwe wereld terecht en rijden we door de 

uitgestrekte wildernis van het Parque Nacional Braulio Carillo. Bij de brug over de Rio Hondura 

besluiten we te stoppen en zien we een koppeltje Bat Falcons mooi op dezelfde plek zitten als 

vorig jaar...en het jaar ervoor...we wandelen de 200 meter lange brug over en doen daar ongeveer 

een uur over. Onze eerste mixed species flock van de reis overdondert zelfs Pieter, de gids en 

vooral de waarneming van de uiterst zeldzame Black-throated Blue Warbler, waar enkelen een 

flits van te zien krijgen is zeer bijzonder. Samen met enkele andere warblers en tanagers 

fourageert hij op ooghoogte in de boomtoppen langs de brug. Hij is vergezeld van een Bay-

breasted Warbler, Philapdelphia Vireo, Lesser Greenlet, Dusky-faced Tanager, Crimson-collared 

Tanager en Bay Wren. Aan de andere kant van de brug zit een White Hawk het hele tafereel rustig 

te aanschouwen. Iets verderop maken we onze eerste echte regenwoudwandeling in de Quebrada 

Gonzalez sector van het Parque Nacional Braulio Carillo. De kleine smalle bospaadjes 

gecombineerd met de nerveuze en snelle vogelactiviteit typisch voor de mixed flocks  van dit 

gebied maakt het een serieuze uitdaging 

om een vogelsoort deftig te kunnen 

waarnemen. Desalnietemin slaagt 

iedereen er in om 2 Snowcap mannetjes 

te zien, meer nog... ze geven ons een 

demonstratie in luchtvechten! En het 

geluk blijft ons achtervolgen want iets 

verderop wordt in een flockje de 

zeldzame Blue-and-Gold Tanager gezien 

en Slate-colored Grossbeak. De 

volgende stop is een verlaten 

vlindertuin, waar her en der 

verbenaplantjes staan, een zeer begeerde voedselplant van verschillende kolibrie-soorten. De 

kolibrieactiviteit komt echter vrij traag op gang maar na geduldig afwachten komt de spectaculaire 

Black-crested Coquette enkele momenten voor onze neus fourageren. Andere soorten die we hier 

waarnemen zijn de algemene Rufous-tailed Hummingbird en de Violet-headed Hummingbird. Op 

weg naar de lodge stoppen we hier en daar nog wat langs wat weilanden en zien we een groepje 

Indigo Buntings in het gras zitten, een koppeltje Crested Caracara’s in een boom zitten en enkele 

Blue Ground-doves voorbij flitsen. Eduard ziet hier ook de enige Olive-crowned Yellowthroat van 

de reis. Wanneer we bijna bij de lodge zijn stoppen we nog even bij een supermarkt; wanneer 

iedereen bij de kassea aanschuift om te betalen roept Ricardo, de chauffeur plotseling: GREAT 

GREEN MACAWS!! We laten plotsklaps al onze met biertjes en chipjes gevulde mandjes achter en 

spurten naar buiten. En inderdaad een koppeltje van deze zeldzame ara’s zit te paraderen in 

enkele bomen. De inwoners van Puerto Viejo de sarapiqui zullen wel denken dat die 

vreemdelingen met die verrekijkers om hun nek een raar volkje zijn, maar we hebben wel mooi 

een Great Green Macaw gezien in volle glorie! Een half uurtje later keren we terug naar de 

supermarkt om af te rekenen... 



 

03/02: La Selva biologisch station 

La Selva biologisch station beschermt een mooi stuk primair regenwoud en sluit rechtstreeks aan 

op het uitgestrekte Parque Nacional Braulio Carillo, het is in Costa Rica één van de meest 

toegankelijke regenwoud gebieden en een absolute klassieker voor al wie van natuur houdt en van 

vogels in het bijzonder. Ook deze keer wordt het bezoek aan La Selva een groot succces. De 

hoogtepunten stapelen zich in rap tempo op langs de toegangsweg en voor 8:00 uur ‘s morgens, 

na ongeveer 2 uur intensief vogels  kijken zitten we al aan een stevige lijst met bijzondere soorten 

zoals de Lineated Woodpecker, Chestnut-colored Woodpecker, Long-tailed Tyrant, Violaceous 

Trogon en Long-billed Gnatwren. Zelfs de zeldzame Snowy Cotinga laat zich zien; een vrouwtje zit 

ons bij de ingang van La Selva in een kale boom op te wachten. In dezelfde boom zien we Collared 

Aracari’s, Black-cowled Orioles en Red-lored Parrots. Eénmaal aangekomen bij de receptie van La 

Selva gunnen de vogels ons geen enkele rust en het blijft met een razend tempo voortgaan met 

Cinnamon Becards, Band-backed Wrens, White-ringed Flycatchers, Masked Tityras, Black-cheeked 

Woodpeckers, Golden-winged Warblers en Olive-backed Euphonias. Een snelle plaspauze en een 

kop koffie later zijn we alweer op pad; 

we wandelen over een betonnen 

weggetje langs de rand van het woud en 

worden al snel beloond met Crested 

Guans, Golden-hooded Tanagers, Gray-

capped Flycatchers en Broad-billed 

Motmot, Fasciated Antshrike en Slaty-

tailed Trogons. Ook zien we een King 

Vulture overvliegen en Gray-rumped 

Swifts en Vaux’s Swifts vliegen boven 

ons hoofd. Andere hoogtepunten zijn de 

Rufous Motmot die door onze lokale 

gids Lenin wordt gespot diep in het struikgewas en de Black-throated Trogon, die we bijna kunnen 

aanraken ! 

In de namiddag nemen we het meer beboste gedeelte van La Selva voor onze rekening. We 

merken al snel dat het binnenste van het regenwoud een stuk minder productief is en het duurt 

een tijdje voor we onze eerste vogels zien, maar wat we zien is wel bijzonder: een Great Tinamou 

scharrelt over de bosbodem en bevriest als hij ons ziet. Verderop zien we een mooie Broad-billed 

Motmot en komen we een kleine flock tegen met o.a. White-shouldered Tanagers en Shining 

Honeycreepers.  

Terug bij de lodge na een intensieve dag vogels kijken in de tropische hitte genieten we na van de 

vele hoogtepunten van de dag met een koud biertje. 

 

 

 

04/02: naar Hotel Bosque de Paz      



Voor het ontbijt doen we nog even een rondje over het terrein van Selva Verde Lodge; onze koffie 

is nog maar net op of de eerste goede soort wordt al gespot: Aan de oevers van de Sarapiqui rivier 

zien we een Fasciated Tiger-heron zitten die geduldig in het water tuurt totdat er iets lekkers 

voorbij komt zwemmen. Een korte wandeling door het secundair regenwoud levert vervolgens 

enkele typische bosvogels op zoals de Orange-billed Sparrow, Wedge-billed Woodcreeper, White-

breasted Woodwren en Red-throated Ant-tanager. Ook de botanische tuin aan de overkant van de 

straat  wordt uitgekamd; dit is een plek die door de aanwezigheid van vele kleurrijke 

heliconiabloemen vaak interessante kolibries oplevert. Zowel Scaly-breasted Hummingbird, de 

overal aanwezige Rufous-tailed Hummingbird en Bronze-tailed Plumeleteer worden 

waargenomen. Ook Gray-headed Chachalaca, Mealy Parrots en zowel Keel-billed als Chestut-

mandibled Toucan worden mooi gezien, net als een overvliegende Black Hawk-eagle. De rest van 

de voormiddag vermaken we ons aan de overkant van de Sarapiqui rivier; een gigantische flock 

houdt ons een dik uur zoet en overal waar we kijken zien we vogelactiviteit. Enkele typische 

soorten van de Caribische laaglanden die we de dagen ervoor al eens zagen laten zich nogmaals 

zien. Enkele interessante nieuwe soorten zoals  Dusky-capped Flycatcher, White-winged Becard, 

Paltry Tyrannulet, Yellow-throated Vireo, Stripe-breasted Wren en Bright-rumped Atilla kunnen 

we aan ons lijstje toevoegen. Na de lunch vertrekken we richting Bajo del Toro, een afgelegen en 

weinig bezocht gehuchtje omgeven door dik nevelwoud. Onderweg stoppen we langs de 

uitgestrekte weidegebieden van Rio Cuarto, waar we de paaltjes van de omheiningen één voor 

één afscannen; dit levert mooie observaties op van zowel Eastern Meadowlark als Red-breasted 

Blackbird. Voor de rest is het vrij rustig en Seedeaters en Red-winged Blackbirds, die andere jaren 

hier zo talrijk zijn, laten het afweten. Als 

troostprijs springt er een mooie Gray-

crowned Yellowthroat in ons beeld en 

ook Southern-rough-winged Swallows en 

een White-tailed Kite worden aan de lijst 

toegevoegd. Wanneer we een klein 

bruggetje over rijden veroorzaakt de 

waarneming van een koppeltje 

Sunbitterns heel wat opwinding. Ricardo 

parkeert snel de bus en iedereen stormt 

naar buiten om deze bijzondere vogel 

beter te kunnen zien. Ons wilde 

enthousiasme zorgt er echter voor dat de Sunbittern dieper het bos inwandelt en uit zicht 

verdwijnt, gelukkig heeft iedereen hem vrij goed gezien. Vervolgens stoppen we bij een 

wegrestaurantje waar het dankzij de vele suikerfeeders krioelt van de kolibries. Veel tijd om een 

drankje te consumeren hebben we niet want de kolibries eisen onze volledige aandacht op. Van 

zeer dichtbij zien we Green Hermit, de grote Violet Sabrewing, Green Thorntail, de zeldzame 

Black-bellied Hummingbird, Purple-throated Mountain-gem, Green-crowned Brilliant en 

Magnificent Hummingbird.  Tegen 5 uur ‘s middags komen we aan in Hotel Bosque de Paz en 

tijdens het laatste uurtje licht genieten we van de show die voor onze neus wordt opgevoerd bij de 

vele feeders van het hotel; de maïsfeeders trekken Black Guan, Yellow-thighed Finch, Common 



Bush-tanager en Chestnut-capped Brush Finch aan en bij de suikerfeeders is het een drukte van 

jewelste en zien we min of meer dezelfde soorten terug die we eerder rond het wegrestaurantje 

zagen. Tussendoor zien we ook Central American Agouti’s en White-nosed Coati’s van het maïs 

snoepen. ‘s Avonds bij het avondmaal worden we door een van de obers naar buiten geroepen en 

kunnen we  de zeldzame Paca’s bewonderen aan de maïsfeeders. Paca’s zijn grote knaagdieren die 

‘s nachts actief zijn en over het algemeen zeer moeilijk te zien blijken. 

 

05/02: Hotel Bosque de Paz 

Tijdens de dagelijkse vroege ochtendwandeling spenderen we de meeste tijd bij een gigantische 

vijgenboom die bol staat van de vruchten en daardoor heel wat vogels aantrekt. Enkele mooie 

waarnemingen worden gedaan van de kleurrijke Golden-crowned Chlorophonia en Spangle-

cheeked Tanagers, maar ook Silver-throated en Common Bush-Tanagers zijn present. De rest van 

de dag maken we verschillende 

wandelingen, het hele privé-

natuurreservaat van het hotel en de 

toegangsweg wordt uitgekamd en we 

krijgen verschillende nerveuze mixed 

species flocks te zien. Het is hier steeds 

heel opvallend hoe de vogels 

geconcentreerd voorkomen in groepjes; 

gedurende lange momenten van 30 

minuten of soms wel langer horen of 

zien we geen enkele vogel en dan zitten 

ze plotseling overal. Bij de ontmoeting 

met een mixed species flock doet iedereen zijn uiterste best om al de vogelsoorten te observeren 

en vervolgens de informatie te verwerken maar het gaat soms erg snel en vaak is er op 

verschillende etages van het bos activiteit. De typische samenstelling van deze flocks is min of 

meer als volgt; in de eerste 2 meter zijn vaak Yellow-thighed Finch, Ruddy-capped Flycatcher, 

Gray-breasted Woodwrens, Spotted Barbtail, Yellowish Flycatcher en Three-striped warbler te 

zien, iets hogerop zitten vaak Slate-throated Redstart, Lineated Foliage-gleaner, Spot-crowned 

Woodcreeper, Red-faced Spinetail, Tufted Flycatcher, Ochraceous Wren, Brown-capped Vireo, 

Black-and-white Warbler en Barred Becard en helemaal in de top en soms zeer moeilijk te zien 

vinden we enkele mooie zangertjes zoals de Black-throated Green Warbler, Tropical Parula, 

Blackburnian Warbler en Flame-throated Warbler. Af en toe wordt zo’n flock ook nog eens 

vergezeld van enkele bijkomende soorten zoals de schuwe Olive-striped Flycatcher en de mooie 

Collared Redstart. Eén enkele keer komen we een groepje Golden-crowned Warblers tegen die 

min of meer de plaats innemen van de Three-striped Warblers in de onderste etages van het bos. 

Ook krijgen we een (eerder ontypische) flock te zien rond een grote groep trekmieren; deze 

carnivore zesvoeters marcheren in grote zwermen door het bos waarbij ze onderweg allerhande 

prooien buit maken om vervolgens naar het nest te dragen. Veel insecten en spinnen horen het 

geritsel in de bladeren op de bosbodem wanneer de trekmieren naderen en komen uit hun 

schuilplaats en slaan op de vlucht...op dat moment worden ze een makkelijke hap voor heel wat 



vogels; de typische antbirds die bekend staan om dit mierenvolgend gedrag laten het vandaag 

echter afweten. Wel krijgen we rond de mieren mooie waarnemingen van Slaty-backed en Ruddy-

capped Nightingale-thrush, Gray-breasted Woodwren en één enkele White-throated Spadebill die 

echter zeer nerveus is en zich zeer moeilijk laat zien. Na de wandelingen kunnen we uitrusten in de 

tuinen van het hotel alwaar de vogelactiviteit rond de feeders onverminderd doorgaat.  

 

06/02: naar Arenal Observatory Lodge  

We blijven de voormiddag in Hotel Bosque de Paz. Enkelen maken er gebruik van om de vele 

vogels bij de feeders vast te leggen op de gevoelige plaat terwijl anderen opnieuw het bos in gaan 

op zoek naar nieuwe, nog niet eerder waargenomen soorten. De ochtendwandeling levert alvast 

een Great Black-hawk op; een krachtige roofvogel die in de buurt van Bosque de Paz al 

verschillende jaren achter elkaar tot broeden komt. Ook de Magenta-throated Woodstar is een 

leuke nieuwe aanwinst, deze kleine kolibrie is soms te zien aan de feeders maar vliegt zeer snel en 

wordt vaak weggejaagd door de grotere soorten. Jur komt op een gegeven moment het bos 

uitgelopen met de melding een bijzondere roofvogel vlakbij te hebben gezien en we haasten ons 

erheen en verschieten wanneer we op bijna 2 meter afstand inderdaad een krachtige roofvogel 

opmerken. Hij vliegt iets verder weg een bamboestruik in maar iedereen kan hem gelukkig goed 

waarnemen. We moeten er echter wel de agressieve army-ants bij nemen die her en der 

rondkruipen op het pad vanwaar we observeren en we krijgen wel wat steken te verwerken maar 

dat kan onze pret niet drukken. De vogel blijkt een juveniel exemplaar en is nog niet helemaal op 

kleur wat de identificatie vrij moeilijk maakt. Er wordt getwijfeld tussen Barred en Collared Forest 

Falcon maar na raadpleging van enkele Costaricaanse vogelexperts en analyse van foto’s op het 

web blijkt dat we te maken hadden met de Barred Forest-falcon.   

Na het ontbijt brengt de bus ons via de toegangsweg naar boven, de asfaltweg omhoog richting 

Zarcero en wandelen we rustig naar beneden. Boven hebben we prachtige vergezichten op de 

groene vallei, het dorpje Bajo del Torro en de omliggende smaragdgroene nevelwouden; de vogels 

laten het echter afweten en het duurt geruime tijd eer we wat opwindends te zien krijgen. En 

zoals zo vaak gebeurt, barst de vogelactiviteit weer van het ene moment op de andere in alle 

hevigheid los wanneer we een mixed species flock tegenkomen aan de rand van de weg die ons 

een flink uur zoet houdt. We zien de typische soorten die we de dag ervoor ook al zagen met als 

nieuwe soorten Streak-breasted Treehunter en Black-cheeked Warbler. De eerste zien we 

foerageren tussen bromelias en hoopjes dode blaadjes en is vrij moeilijk te zien;  het groepje 

Black-cheeked Warblers foerageert 

vlakbij op ongeveer een meter van de 

grond en laat zich goed aan iedereen 

zien. De meest bijzondere waarneming 

is echter die van de Blue Seedeater: een 

zeer zeldzame soort die enkel opduikt in 

het nevelwoud wanneer de bamboes 

uitgebloeid zijn en kleine zaadjes 

produceren, hun favoriete voedsel.  



Na de lunch laden we de bus in en rijden we verder richting de Arenal vulkaan. Onderweg op exact 

dezelfde plek als 2 dagen geleden komen we opnieuw de Sunbitterns tegen, deze keer vergezeld 

van een Fasciated Tiger-heron. Opnieuw zijn ze sneller verdwenen dan ons lief is...Ook mooi is het 

nestje van een koppeltje Olive-throated Parakeets; deze mooie parkietjes zien we langs de weg in 

een termietennest een holte hakken. Gek is dat het termietennest zich bevindt op een laag paaltje 

dat als afsluiting dient van een weiland. We nemen onze tijd om de parkieten stilletjes te 

benaderen en de fotografen hebben er weer een aantal mooie opnames bij. 

Op een paar kilometer van de lodge komen we opnieuw in een mooi stukje natuur en besluiten we 

te profiteren van de laatste lichtstralen om nog wat vogeltjes te zoeken. De mooie Passerinni’s 

Tanager en Crimson-collared Tanager en een fraaie White-necked Jacobin worden waargenomen, 

terwijl een Sharp-shinned Hawk van bovenuit toekijkt. ’s Avonds gaan we op zoek naar een Black-

and-white Owl maar de hevige wind zorgt ervoor dat er weinig nachtvlinderactiviteit is rond de 

lantaarnpalen, normaal de plek om deze grote uil te observeren. Hierdoor is de uil ook niet te zien. 

 

07/02: Arenal Hanging Bridges 

We zitten heel vroeg in de bus op weg naar de Arenal hangbruggen omdat we de grote 

toeristenmassa’s willen voorzijn, maar ook omdat we uiteraard het maximale willen halen uit de 

vroege uurtjes vlak na zonsopgang wanneer de vogelactiviteit het hoogst is. Onderweg komen we 

enkele Common Pauraques tegen en tegen 6:00 uur zitten we te picknicken aan de ingang van de 

hangbruggen. Een rustig ontbijt is het echter niet want er is altijd wel ergens een interessante 

soort te zien. Zo is er heel wat activiteit in een vruchtdragende vijgenboom met o.a. Gray-headed 

Chachalaca en Golden-hooded en Bay-headed Tanager. Rond 7:00 uur beginnen we aan onze 

wandeling door een mooi stukje 

regenwoud en gedeeltelijk door de 

toppen van de bomen via grote 

suspensiebruggen. We doen over de 3 

km dat het pad lang is ongeveer 6 uur, 

er is zo ontzettend veel te zien en de 

vogelactiviteit blijft de hele voormiddag 

vrij constant. De meeste soorten zien we 

in grote nerveuze mixed species flocks 

en het is niet altijd makkelijk om ze te 

zien te krijgen maar iedereen helpt 

elkaar om zoveel mogelijk soorten te 

spotten. Enkele van de meest opmerkelijke typische bossoorten die we tegenkomen zijn Green 

Hermit, Bronze-tailed Plumeleteer, Olive-backed Euphonia, Broad-billed Motmot, Ochre-bellied, 

Olive-striped, Slaty-capped en Sulphur-rumped Flycatcher,  Scale-crested Pygmee-tyrant, Buff-

throated Foliage-gleaner, Spotted en Dull-mantled Antbird, Russet en Streak-crowned Antshrike, 

Slaty Antwren, Stripe-breasted Wren, White-breasted Wood-wren, Tawny-faced Gnatwren, 

Tawny-crowned Greenlet, Lesser Greenlet en Carimol’s Tanager (Olive Tanager). Eén van de 

topwaarnemingen van de dag wordt echter de Ornate Hawk eagle, die we in de vlucht krijgen te 

zien.    



Tegen de middag komen we bezweet, moe en hongerig terug bij de parking, waar we een lekkere 

typische lunch met rijst en bonen naar binnen werken, nagenietend van de mooie wandeling van 

vanmorgen.  Net voor we de bus terug willen instappen gluren we nog even naar de vijgenbomen 

waar een paar uur eerder zoveel activiteit was en worden we beloond met een kleurenexplosie 

van azuurblauw, groen en rood wanneer een volwassen mannetje Rufous-winged Tanager even te 

voorschijn komt... een mooie afsluiter van een fantastische ochtend! 

Teruggekomen aan de lodge lassen we een korte siësta in voor we weer op pad gaan voor een 

wandeling door de mooie tropische tuinen van de lodge. De meeste aandacht krijgt de druk 

bezochte vruchtenfeeder van papayas, bananen en watermeloen. Montezuma Oropendola’s zijn 

hier de dominantste en opvallendste soort, maar ook zien we van zeer dichtbij de kleurrijke 

Scarlet-thighed en Blue Dacnis, Green en red-legged Honeycreeper en onder de feeder scharrelt 

zowaar een koppeltje Great Currasows rond op zoek naar stukjes van de vruchten die de andere 

vogels aan de feeder laten vallen. ’s avonds wordt er gelijst en lekker gegeten in het restaurant, 

nagenietend van de vele mooie waarnemingen van vandaag... 

 

08/02: naar Hacienda Solimar 

‘s Morgensvroeg krijgen we een stevige regenbui waardoor onze ochtendactiviteit zich beperkt tot 

het observeren van de feeders vanaf een dakterras. Ondanks regen krijgen we toch nog wat te 

zien; aan de feeders duiken zowel Montezuma als Chestnut-headed Oropendola op en zien we 

Hepatic, Blue-gray, Palm en passerini’s Tanagers.  

Na het ontbijt laden we de bus in en vetrekken we richting Guanacaste; het droogste gedeelte van 

Costa Rica. Onderweg passeren we het grote Arenal stuwmeer en we lassen een stop in op een 

plek waar we uitzicht hebben op de met riet begroeide oever waar we Pied-billed Grebe en 

American Coot waarnemen. Hier zitten ook enkele Anhinga’s en Neotropica Cormorants. In het 

riet zien we vervolgens Variable en White-collared Seedeater en Blue-black Grassquits. Wanneer 

we de continentale scheidingslijn over rijden komen we in een hele andere wereld terecht waar de 

vochtige vegetatie (typisch voor de Caribische laaglanden) van het ene op het andere moment 

plaatsmaakt voor dorre weilanden en steppes. Dit nieuwe landschap levert meteen een hele 

nieuwe avifauna op; de soorten typisch voor het tropisch droogbos laten zich hier zien. Onderweg 

naar Hacienda Solimar, onze volgende lodge, zien we enkele typische soorten zoals de Rose-

throated Becard, Cinnamon 

Hummingbird, Plain-capped Starthroat, 

White-lored Gnatcatcher, Brown-crested 

Flycatcher, White-fronted en Yellow-

naped Parrot, Orange-fronted Parakeet 

en de allom tegenwoordige Rufous-

naped Wren. In Hacienda Solimar 

komen we terecht in een afgelegen en 

eenvoudige lodge temidden van een 

groot veeteeltgebied. Na een welkome 

lunch en rustpauze brengt de chauffeur 

ons met de bus via uitgestrekte 



weilanden naar een moerasgebied waar het krioelt van de watervogels. We zien wel duizenden 

Black-bellied Whistling Ducks die door onze toenadering opschrikken en de lucht zwart kleuren. 

Samen met deze talrijke vogels zien we hier en daar groepjes Blue-winged Teals vliegen en ook 

enkele Muscovy Ducks zien we voorbij scheren. Tussen de duizenden Whistling Ducks krijgt 

Vincent het voor elkaar om er ook een Fluvous Whistling Duck uit te halen. We zien erg veel 

reigersoorten; zowel de Green Heron, Great Egret, Snowy Egret, Bare-throated Tiger-heron, Little 

Blue Heron, Black-crowned Night-heron en Cattle Egret worden geregistreerd en ook de prachtige 

Roseate Spoonbill, White Ibis en de Limpkin laten zich zien, evenals de mooie Northern Jacanas, 

Black-necked Stilts en de zeldzame Jabirú. Deze grote ooievaar wordt erg bedreigd in Costa Rica en 

Hacienda Solimar is één van de laatste plekken in Costa Rica waar deze bijzondere vogel tot 

broeden komt. Enkele fraaie roofvogels en valkachtigen zoals de Osprey, Harris’s Hawk, American 

Kestrel, Laughing Falcon en Crested Caracara laten zich zien. Tegen de schemering rijden we langs 

een slaapplaats van Cattle Egrets en zien we hoe een 4-tal bomen volledig in het wit gehuld 

zijn....wanneer we dichterbij rijden vliegen de Cattle Egrets massaal op; het wegkweinende licht 

van de ondergaande zon zorgt voor een goudgele gloed op het witte verenkleed van de reigers; 

een adembenemend schouwspel hoewel de verstoorde Cattle Egrets er misschien iets anders over 

denken. Wanneer we terugrijden naar de lodge is het inmiddels donker geworden, toch blijven we 

vogels waarnemen; met behulp van de lichten van de bus zien we zelfs nog een Ferruginous 

Pygmee-owl op een paaltje en enkele Killdeers en Lesser Night-hwaks zittend op de weg. 

 

09/02: Hacienda Solimar en Colorado zoutbekkens 

Nog voor het echt licht is zijn we al op pad en het duurt niet lang voor we de Pacific Screech Owl in 

de smiezen hebben. Verschillende 

exemplaren laten zich kortstondig zien 

zittend in een bomenrij langs de 

toegangsweg van Hacienda Solimar. Iets 

later komen langs alle kanten Yellow-

naped Parrots aangevlogen; iets wat 

gepaard gaat met veel kabaal. Ook een 

groepje White-throated Magpie-jays, 

een fraaie Turqoise-browed Motmot en 

Spot-breasted Oriole worden reeds 

afgetikt voor het ontbijt.  

Vervolgens rijden we samen met de 

sympathieke lokale gids Demetrio richting een stuk tropisch droogbos. Het duurt een tijdje eer we 

er geraken, er zijn immers zoveel dingen te zien. Onderweg zien we een groepje White-nosed 

Coati´s door de weilanden lopen en stoppen we bij een Lesser Nighthawk die ligt te slapen in een 

kale boom. Op dezelfde plek zien we in een stukje weiland ook de zeldzame Lesser Ground Cuckoo 

tussen wat dood hout scharrelen en dankzij de playback van de I-pod komt hij verschillende keren 

tevoorschijn en kunnen we hem zelfs door de telescoop zeer goed bewonderen, toch wel uniek 

voor zo’n schuwe vogelsoort. 



In het tropisch droogbos leidt Demetrio ons kriskras het bos door, hier lopen helemaal geen paden 

en iedereen is na 5 minuten al helemaal gedesorienteerd, Demetrio daarentegen voelt zich hier in 

z’n nopjes en vol vertrouwen stuurt hij ons het bos door. Plots stopt hij en wijst en wenkt hij 

iedereen dichterbij...een koppeltje Spectacled Owls zit op een 20-tal meter ons nieuwsgierig aan 

te kijken...een absoluut hoogtepunt van de reis; deze grote uilen zijn immers zeer schuw en 

moeilijk te zien. Demetrio is alvast de held van de dag. Iets verderop laat hij meer van zijn kunnen 

zien en roept hij een Long-tailed Manakin tot op enkele meters nabij. Dit is ongetwijfeld de meest 

spectaculaire van alle manakin soorten; een soort die wel vaak te horen is maar moeilijk te zien is 

door zijn snelle schichtige bewegingen. De manakin demonstreert ons zelfs enkele van zijn gekke 

danssprongetjes. Als kers op de taart laat Demetrio ook nog een Crane Hawk in het bos zien, hij 

blijft zelfs even voor ons poseren tot groot vermaak van de fotografen in de groep. Voldaan 

wandelen we terug naar de bus en de rest van de voormiddag rijden we nog wat rond langs het 

weidegebied en langs enkele slootjes; dit levert ons enkele mooie waarnemingen op van o.a. Inca 

Doves, Common Ground-doves en de vrij zeldzame Plain Ground-doves; ook Stripe-headed 

Sparrows en Eastern Meadowlarks laten zich zien en zowel Ringed, Amazon als Green Kingfisher 

krijgen heel wat van onze aandacht en worden in diverse poses gefotografeerd.  

Na de lunch en een korte siësta rijden we verder richting het Carara gebied. Onderweg stoppen  

we even in Colorado, waar we een kijkje nemen bij enkele plassen die gebruikt worden als 

zoutwinningsgebied. Het is hoogtij waardoor veel steltlopers geen plaats hebben om te 

fourageren op het strand en de zoutbekkens zijn blijkbaar een ideaal alternatief want er is heel 

wat te zien. Helaas zijn de steltlopers in winterkleed waardoor de identificatie niet echt makkelijk 

is, ze zien er immers allemaal een beetje gelijk uit met vale bruin-grijs tinten. Met z’n allen komen 

we er toch uit en we zien o.a. Black-bellied Plovers, Semipalmated Sandpiper, Wilson’s Plover, 

Short-billed Dowitchers, marbled Godwits, Whimbrells, Lesser Yellowlegs, Spotted Sandpipers, 

Willets, Ruddy Turnstone, Red Knot, Semipalmated Plover, Least Sandpiper, Stilt Sandpiper en 

Western Sandpiper. Het achterste zoutbekken heeft daarnaast nog een leuke verrassing in petto in 

de vorm van een gigantische groep Black Skimmers (Gijs telt er zo’n 170), waartussen ook enkele 

Royal Terns, één enkele Caspian Tern, Sandwich Terns en Laughing Gulls te zien zijn. Rond 16:00 

uur verlaten we dit prachtige gebied en rijden we naar het Carara gebied. ’s Avonds hebben we 

heel wat werk wanneer de lijst wordt opgemaakt. 

 

10/02: Parque Nacional Carara      

Het Parque Nacional Carara kan absoluut niet ontbreken tijdens een vogelreis in Costa Rica. Dit 

gebied beschermt een 5000-tal hectare overgangsbos tussen het tropisch droogbos van het 

Noordwesten en het vochtige regenwoud van het Zuidwesten van Costa Rica. Invloeden van beide 

streken leiden tot een interessante en rijke mix van soorten. Na een vroeg en eenvoudig ontbijt 

zijn we reeds voor de eerste zonnestralen in het nationaal park. Het duurt geruime tijd eer we een 

vogel zien, hoewel ze allemaal goed te horen zijn. Wanneer de zon wat meer doorkomt en het 

licht wat beter wordt beginnen we de vogels ook te zien en de hele ochtend houden de flocks van 

Carara ons bezig. Voor velen is het een beetje een overrompeling omdat de vogelactiviteit 

simpelweg niet stopt en constant nieuwe soorten worden gespot. Het eerste gedeelte van het pad 

gaat langs primair regenwoud waar de typische flocks bestaan uit Black-hooded Antshrikes, Plain 



Xenops, Lesser Greenlets, Cocoa Woodcreepers, Dot-winged Antwrens, Dusky Antbirds en 

Chestut-backed Antbirds in de onderbegroeiing, regelmatig ook vergezeld van Rufous-breasted 

Wrens, White-shouldered Tanagers, Tropical Gnatcatcher, Northern Bentbill (die we meer horen 

dan zien), Slate-headed Tody-flycatcher en Yellow-olive Flycatcher.  Daarnaast zien we ook enkele 

mooie Scarlet Macaws in een boom zitten welke luidruchtig roepend met hun typische krassende 

geluid hun aanwezigheid kenbaar maken. Ook is het in dit gedeelte dat de uiterst schuwe Streak-

chested Antpitta zich schuilhoudt; zijn typische klaaglijke roep wordt reeds snel opgemerkt en we 

besluiten het er op te wagen en van het pad af te gaan op zoek naar deze bijzondere vogel. We 

sluipen met z’n allen steeds dichterbij, ons een weg banend door slingerplanten en lianen dwars 

door het regenwoud en uiteindelijk komen we heel dichtbij en op handen en voeten speuren we 

de bosbodem af. Uiteindelijk zien enkelen hem een paar sprongetjes maken en dan is hij plots 

weer verdwenen. We zoeken tevergeefs verder maar na een 10-tal minuten besluiten we het pad 

weer op te zoeken want in onze zoektocht naar de Antpitta zijn we een behoorlijk stuk het bos 

ingewandeld. Gelukkig kunnen we ons oriënteren op het geluid van de auto’s van de nabijgelegen 

snelweg en komen we na een 

kwartiertje terug op ons beginpunt uit. 

Een ander hoogtepunt is de lek van de 

Orange-collared Manakins, waar we 

deze prachtige vogeltjes van heel 

dichtbij kunnen bewonderen en 

fotograferen. Ook noemenswaardig zijn 

de waarnemingen van de fraaie Rufous-

tailed Jacamar, Royal Flycatcher, White-

whiskered Puffbird en Violaceous en 

Slaty-tailed Trogons.  Naarmate we 

verder lopen gaat het primaire bos 

geleidelijk over in een minder gesloten bos met hier en daar wat open plekken wat weerspiegelt 

wordt door heel andere vogelsoorten die plots opduiken. Zo zien we mooi het koppeltje van de 

bont gestreepte Barred Antsrike en de Streaked, Great-crested en Boat-billed Flycatcher. Op het 

einde van het pad komen we langs een afgesneden meander van de Tarcoles rivier met enkele 

interessante watervogels. Leuk is de kleine kolonie Boat-billed Herons die we na even zoeken langs 

de waterkant in het gebladerte half zien slapen, met één oog elk van onze bewegingen in de gaten 

houdend. Ook Bare-throated Tiger-heron, Anhinga en Green en Amazon Kingfisher, Purple 

Gallinule en Black-necked Stilt laten zich hier mooi zien. Op een gegeven moment, na het 

afscannen van de boomtoppen, zien we heel in de verte een grote witachtige vogel zitten...de 

telescoop wordt snel in stelling gebracht en we krijgen zowaar een koppeltje Yellow-billed Cotinga 

te zien! Cotinga nummer 2 voor de reis maakt ons bezoek aan Carara een groot succes; deze vogel 

is immers ernstig bedreigd en is van nature zeldzaam omdat zijn verspreidingsgebied is beperkt tot 

Zuidelijk Costa Rica en West Panama.  

Hoewel we exact dezelfde weg terug nemen komen we af en toe nog steeds nieuwe soorten 

tegen. Dit leidt tot een spectaculair cuasi-ongeval wanneer Pieter in al zijn opwinding een Tawny-

winged Woodcreeper wil laten zien aan de groep en daardoor in een gat in het pad stapt en hard 



tegen de grond smakt terwijl zijn telescoop op de grond vliegt. Uiteindelijk valt alles mee en is de 

schade beperkt tot enkele schrammen, ook de telescoop blijkt niets te mankeren… iedereen heeft 

er in ieder geval een extra Woodcreeper soort bij! 

In de namiddag doen we het wat rustiger aan, de lange wandeling van de voormiddag 

gecombineerd met de tropische hitte eist zijn tol en een uitgebreide siësta doet deugd. Tegen 

15:00 uur rijden we met het busje de toegangsweg op richting Bijagual. Aangekomen bij een mooi 

uitkijkpunt vanwaar we de grillige kustlijn van de Stille Oceaan kunnen observeren wandelen we in 

rustig tempo naar beneden. Het is een stuk stiller dan vanmorgen en de activiteit beperkt zich tot 

enkele kleine flockjes waartussen we o.a. de Western Tanager spotten alsook de Yellow-throated 

Vireo, yellow-bellied Flycatcher, Yellow-throated en Philadelphia Vireo, en Tennessee en Rufous-

capped Warbler. Op het einde worden we toch nog mooi beloond met de waarneming van de 

spectaculaire Fiery-billed Aracari die mooi in een kale boom komt zitten, ook nog eens in het 

mooie licht van de ondergaande zon. 

 

11/02: Tarcoles rivier, naar Esquinas Rainforest Lodge 

Het vroege opstaan wordt stilaan routine, het is dan ook de meest productieve periode van de dag 

en ook vandaag is geen uitzondering. Reeds om 6:00 uur zijn we op pad en wandelen we langs een 

klein paadje achter het hotel door een mooi stukje woud vergelijkbaar met dat van Parque 

Nacional Carara. Op weg daar naar toe zien we alvast Yellow-crowned Euphonia, Piratic Flycatcher, 

Pale-billed Woodpecker en een groepje Brown Jays. Maar het hoogtepunt van vanmorgen is de 

Black-faced Antthrush. Deze schuwe bosvogel is vocaal zeer actief maar is vaak moeilijk te zien. 

We betreden nog maar pas het woud of zijn typische zang is reeds te horen. Stilletjes komen we 

dichterbij en het lukt ons allemaal om deze bijzondere vogel mooi te zien terwijl hij geruisloos 

door het bos wandelt, zelfs zijn mooie lichtblauwe oogring wordt goed waargenomen. In het bos is 

nog veel meer te zien, de meeste soorten hadden we reeds eerder gezien zoals Dusky Antbird, 

Cocao Woodcreeper en White-whiskered Puffbird, maar we zien ook enkele nieuwe soorten zoals 

een vrouwtje Blue-crowned Manakin, een koppeltje Gray-chested Doves en enkelen zien ook een 

schimp van een Worm-eating Warbler.  

Na het ontbijt rijden we naar de Tarcoles rivier waar een bootexcursie op het programma staat. 

Eerst varen we langs de riviermonding 

en een stukje stroomopwaarts alwaar 

we overal  watervogels zien zitten. De 

meesten hebben we reeds eerder gezien 

zoals Great en Snowy Egrets, White Ibis 

en Roseate Spoonbills, Green en Little 

Blue Heron, maar deze keer kunnen  we 

heel dicht bij de vogels komen zodanig 

dat mooie foto’s genomen kunnen 

worden. Nieuwe soorten die we hier aan 

de lijst kunnen toevoegen zijn de 

Yellow-crowned Night-heron, Southern 



Lapwings, en de Belted Kingfisher; ook komen we regelmatig Amerikaanse Krokodillen tegen, 

sommige van wel 4 tot wel 5 meter lang !  

Vervolgens varen we het mangrovegebied in.  Dit is het leefgebied van enkele typische mangrove-

specialisten waarvan de American Pygmee-Kingfisher de meest spectaculaire is. We speuren met 

z´n allen de steltwortels af van de mangrovebomen aangezien dat de favoriete plek is waarop dit 

kleine ijsvogeltje te vinden is. Het valt echter niet mee en het is uiteindelijk kapitain Santiago die 

hem spot en vervolgens zijn boot zodanig manouvreert dat iedereen hem goed te zien krijgt en 

zelfs enkelen een foto kunnen nemen. De kleinste ijsvogel van het Amerikaanse continent kunnen 

we dus ook toevoegen aan de lijst!  Verder komen ook enkele leuke warblers tevoorschijn in de 

mangroves zoals de American Redstart en de Prothonotary Warbler en houdt gedurende de hele 

reis een Mangrove Swallow ons gezelschap (en komt zelfs enkele keren uitrusten op de romp van 

onze boot). Ook mooi zijn de overvliegende Scarlet Macaws en de gracieuze vlucht van de 

Magnificent Frigatbirds, de Ospreys en Crested en yellow-headed Caracaras. Zoals vaak op plekken 

met veel watervogels komen we hier ook een Peregrine Falcon tegen zittend in een boom langs de 

waterkant.  Iedereen is het er over eens dat deze bootexcursie een absoluut hoogtepunt was in de 

reis, het is eens iets anders dan zwetend door het regenwoud lopen en in de hoogte turen naar de 

activiteit van enkele nerveuze kleine vogeltjes. Deze keer worden de vogels ons op een 

presenteerblaadje aangeboden en vanuit een relaxte stoel en dankzij het goede stuurwerk van 

Santiago onze kapitein terwijl een zachte zeebries voor de nodige afkoeling zorgt, genieten we met 

volle teugen... 

In de namiddag rijden we verder naar het afgelegen Esquinas Rainforest Lodge, een vrij lange 

transfer van een 4-tal uur. Onderweg  stoppen we even iets buiten Dominical op een punt waar 

we een spectaculair uitizcht hebben over de Stille Oceaan. Van hieruit kunnen we enkele Brown 

Pelicans en Magnificent Frigatbirds mooi in de vlucht op ooghoogte bewonderen, ook slagen 

enkelen erin een Brown Booby te spotten ver op zee. Het is reeds donker wanneer we in Esquinas 

Rainforest Lodge aankomen waardoor we nog niet echt een goede indruk krijgen van waar we 

zijn...spannend wat het morgen wordt. De vele regenwoudgeluiden op de achtergrond bij het 

slapen gaan zijn alvast veelbelovend! 

 

12/02: La Gamba 

Het regenwoud is nog in een dichte mist gehuld wanneer we rond 5:30 uur reeds aan de 

koffietafel verschijnen. Tijdens de korte wandeling die daar op volgt langs de toegangsweg van de 

lodge veranderen de weersomstandigheden niet waardoor de vogelactiviteit wat minder is dan 

anders...toch zien we een Baird’s Trogon zitten, hoewel door de mist zijn mooie oranje en paarse 

verenkleed niet echt tot zijn recht komt. In de tuin van het hotel zien we vervolgens de bont 

gestreepte Riverside Wren, terwijl Brown-hooded en Red-lored Parrots met veel lawaai 

overvliegen.  Na het ontbijt is het weer volledig omgeslagen en krijgen we een staalblauwe hemel 

en zorgt de zon er voor dat het snel broeiend warm is. Onder deze omstandigheden trekken we 

het regenwoud in; langs een klein modderig paadje gaat het stijl op en af en na 5 minuten is 

iedereen al doorweekt van het zweet dat rijkelijk uit onze poriën vloeit. De pittige wandeling laat 

ons een mooi stukje regenwoud zien maar door het warme weer laten er zich weinig vogels zien. 

Gelukkig worden we op het einde toch beloond met de gracieuze vlucht van de fraaie Swallow-



tailed Kite en een Great Tinamou die zich 

een weg baant over de bosbodem. 

Wanneer we weer bij de lodge komen 

besluiten we nog een klein pad te 

bewandelen welke de bedding volgt van 

een klein beekje dat langs de lodge 

stroomt. Dit blijkt een stuk productiever 

te zijn dan de eerste wandeling met 

waarnemingen van o.a. een Rufous Piha, 

Scarlet-rumped Cacique, Blue-black 

Grossbeak, Shining Honeycreeper en 

wanneer we wat verder de tuin weer 

inwandelen stuiten we zowaar op een Great Currasow die zich vrij goed laat benaderen en zelfs 

een paar keer fier poseert voor de fotografen. Later duikt er ook nog een koppeltje Spot-crowned 

Euphonias op. Een stevige lunch en een welverdiende siësta later gaan we met de bus eropuit om 

langs de toegangsweg naar de lodge veel vogels te observeren rond de uitgestrekte weilanden, 

rijstvelden en Afrikaanse palmplantages. Dit blijkt een heel vogelrijk gebied met veel nieuwe 

soorten. Aan enkele verbenaplanten zien we de kleurrijke Charming Hummingbird, we blijven 

even wachten met de hoop op White-crested Coquette, maar die komt niet te voorschijn. Tijdens 

de volgende stop naast een weiland zet chauffeur Ricardo zo maar even een Striped Cuckoo in de 

telescoop en zien we de Rusty-margined Flycatcher zitten, een soort die nog maar recentelijk 

Costa Rica heeft weten te koloniseren en enkel voorkomt in het uiterste zuiden van het land; La 

Gamba is één van de weinige plekken in Costa Rica met meldingen van deze Zuid-Amerikaanse 

soort. Vervolgens stoppen we op een punt waar we een mooi overzicht hebben op een uitgestrekt 

stuk weiland dat blijkt te krioelen van de Seedeaters; Variable en White-collared Seedeater en 

Blue-black Greassquit hadden we reeds eerder gezien maar hier zien we ook de Ruddy-breasted 

Seedeater en enkelen zien in een flits de Yellow-bellied Seedeater. In hetzelfde weiland zien we 

ook de mooie Red-breasted Blackbirds, Smooth-billed Anis, Bronzed Cowbirds en de Yellow 

Tyrannulets zitten terwijl we White-collared en Costarican Swifts laag voorbij zien scheren. Ook 

Orange-chinned en Crimson-fronted Parakeets zijn van de partij en worden in de telescoop gezet; 

nieuw is de fraaie Blue-headed parrot die opnieuw door Ricardo wordt opgemerkt. Weer iets 

verder bij een ander weiland in het centrum van La Gamba maken we onze volgende stop; terwijl 

de lokale bevolking verbaasd toekijkt hoe wij fanatiek met verrekijkers en telescopen het gebied 

afscannen doen we weer heel wat interessante waarnemingen. Een Fork-tailed Flycatcher zien we 

balanceren op een stukje prikkeldraad, een schuwe Pale-breasted Spinetail kan iedereen mooi 

bewonderen vocaliserend vanuit een dode boom en iets moeilijker is de Streaked Saltator; zijn 

typische roep maakt ons echter snel bewust van zijn aanwezigheid en na een 10-tal minuutjes 

zoeken is het uiteindelijk Hans die hem in de gaten krijgt; hij gaat onmiddellijk in de telescoop 

zodat iedereen de lokale specialiteit ook kan bewonderen. Wanneer het begint te schemeren 

rijden we stilaan terug maar voor het helemaal donker wordt zien we nog net op tijd een Gray-

necked Woodrail in het gras rondscharrelen. 

 



 

13/02: naar de Cerro de la Muerte 

‘s Morgensvroeg staat helemaal in het teken van de Black-cheeked Ant-tanager die er de vorige 

dag niet was uitgekomen; dit is één van de 3 vasteland endemische soorten van Costa Rica. De 

Black-cheeked Ant-tanager is een vogel van het laagland regenwoud met een verspreidingsgebied 

dat zich beperkt tot het Zuidelijke Osa schiereiland en de Golfe Dulce regio in Costa Rica. Het duurt 

niet lang of we horen zijn karakteristieke melodieuze zang en met behulp van de playback van de 

I-pod komt er eentje snel dichterbij. Het dichte regenwoud maakt het niet makkelijk om hem goed 

te zien maar met wat geduld lukt het iedereen zijn opvallend rode keel te zien, afstekend tegen 

het donkerbruine van de rest van zijn lichaam.  

Voor we ons aan de ontbijttafel zetten komen er onverwacht nog 2 nieuwe soorten bij: zowel 

Steely-vented Hummingbird als Bronzy Hermit laten zich even zien in de bloemenrijke tuin van de 

lodge. 

Na het onbijt laden we de bus in en we zijn reeds vroeg op pad richting het Talamanca 

hooggebergte waar we zullen verblijven in een afgelegen lodge in de Cerro de la Muerte. Zo ver is 

het echter nog niet want in de buurt van de stad San Isidro del General is een Turqoise Cotinga 

gemeld en viavia komt Pieter erachter waar we precies moeten zijn. In een stoffige doodlopende 

straat waar op het eerste gezicht weinig te beleven valt, stappen we met z’n allen uit waarna Luis, 

van wie de tip van de Turqoise Cotinga komt, ons verwelkomt en ons uitlegt waar we moeten 

kijken. We zien inderdaad heel wat bomen met de typische rood-gele parasieten waar de Turqoise 

Cotinga doorgaans verzot op is en na 5 minuutjes intensief de boomrand afscannen hebben we 

een mannetje in het vizier...zij het wel heel ver weg. Zelfs met de telescoop is door de trillende 

lucht vanwege de warmte het beeld niet echt 100 %, maar toch is iedereen het er over eens dat 

dit een superwaarneming is. We zitten ondertussen aan Cotinga soort nummer 3! Na het Cotinga 

avontuur begeven we ons naar Talari Mountain Lodge waar we een lekkere lunch krijgen. Het 

hoogtepunt hier is echter het prachtige uitzicht vanuit het mooie restaurant. Niet alleen het 

omliggende bergachtige landschap kan 

ons bekoren, minstens zo interessant is 

de vogelactiviteit die hier, ongeacht het 

warme weer van de middag, 

ongehinderd doorgaat. De meeste 

vogels zien we in een Erythrina boom 

beladen met knaloranje bloemblaadjes. 

We zien kleurrijke Red-legged en Green 

Honeycreepers, Blue Dacnis, Rose-

breasted Grossbeaks, Golden-hooded 

Tanager en Tennessee Warblers; 

enkelen zien zelfs de Snowy-bellied 

Hummingbird en Ricardo slaagt erin nog een Turqoise Cotinga te spotten in een verre kale boom. 

We rijden verder en vanaf nu gaat het steeds omhoog en voor we het weten zitten we boven de 

boomgrens rond de 3000 meter hoogte in de paramo; de natuurlijke vegetatie die ontstaat op 

deze hoogte bestaande uit mini-bamboo, lage struiken en grassen. Het is niet direct de meest 



vogelrijke plek van Costa Rica maar wel zeer uniek en we zien een Volcano Hummingbird 

fourageren op enkele piepkleine rode bloemetjes. Een half uurtje rijden later lassen we een 

koffiestop in bij Miriam; een klein restaurantje uitgebaat door wie anders dan...Miriam; een hele 

sympathieke dame die naast het serveren van lekkere koffie er om gekend is een waar 

vogelparadijs te hebben in haar achtertuin. We zien van zeer dichtbij de spectaculaire Acorn 

Woodpecker en Flame-coloured Tanager aan de rijstfeeders en ook Sooty Robin en Mountain 

Thrush laten zich goed zien. Op weg naar de lodge stoppen we nog even langs de weg om een 

flockje te bekijken die zich in het aangrenzende nevelwoud voortbeweegt en zien hierbij enkele 

oude bekenden terug van Bosque de Paz zoals de Collared Redstart, Spot-crowned Woodcreeper, 

Wilson’s en Flame-throated Warbler, maar zien ook enkele leuke nieuwe soorten zoals de Buffy 

Tuftedcheek, Yellow-winged Vireo en enkele kleurrijke Spangle-cheeked Tanagers. Wanneer we in 

Savegre Mountain Lodge aankomen zetten we snel de bagage op de kamer en vervolgens snellen 

we ons naar de plek waar de resplendent Quetzal zou moeten zitten. We zijn hier echter niet 

alleen en vervoegen ons met een 40-tal andere toeristen die hoopvol hun hoofd geheven hebben 

in de richting van een dode boom met een holte erin waar een koppeltje quetzals bezig is om dit 

om te vormen tot een nest. We wachten geduldig; één uur...twee uur...maar ons geduld wordt 

niet beloond en er is geen quetzal te zien. Tijdens het wachten op de quetzal zorgt een aantal 

andere leuke soorten gelukkig wel voor wat opwinding en zien we een Torrent Tyrannulet in een 

snel stromend riviertje fourageren en enkele flocks voorbijkomen met daarin o.a. Ruddy 

Treerunners, Sooty-capped Bush-tanager en een mooie Black-faced Solitaire. Tegen 17:00 uur 

houden we het voor gezien en keren we terug naar de lodge. Daar eenmaal aangekomen zijn we 

juist op tijd om een Elegant Euphonia, die door een lokale vogelgids werd gespot, te kunnen 

meepikken... 

 

14/02: terug naar San José 

Nog vroeger dan de vorige dagen staat iedereen reeds klaar bij de receptie rond 5:30 uur en 

vertrekken we met de bus naar een plek waar een andere quetzal zou moeten zitten. Wanneer we 

aankomen is het een korte klim naar een vruchtdragende avocadoboom...Vol spanning wachten 

we af, eerst horen we de quetzal en hij lijkt steeds dichterbij te komen en ja hoor...onze 

inspanningen worden beloond want er komt een prachtig mannetje sierlijk dichterbij gevlogen en 

gedurende enkele minuten poseert hij voor ons in de avocadoboom. Een kort maar prachtig 

moment dat iedereen ongetwijfeld zal 

herinneren als één van de hoogtepunten 

van de reis... 

Op de terugweg zitten we nog maar 1 

minuut in de bus of we moeten er 

allemaal weer uit want een mooi flockje 

bestaande uit Gray-breasted Wood-

wren, Sooty Robins, Yellow-thighed 

Finch en Large-footed Finches laten zich 

uitgebreid zien en fotograferen wanneer 

ze vlakbij in een laag struikje rond 



hoppen. Nog nagenietend van onze uitzonderlijk mooie quetzal waarneming komen we aan bij de 

ontbijttafel. Onze dag kan nu al niet meer stuk! De rest van de ochtend spenderen we in een mooi 

stuk oud eikenbos waar we met een oude 4 x 4 Toyota Lancruiser naartoe gebracht worden. We 

worden er meteen verwelkomd door een mooie Costarican Pygmee-owl die even zijn kopje uit een 

holte in een dode boom steekt. We genieten met volle teugen van de laatste wandeling van de 

reis en we zien nog wat soorten die we eerder gezien hebben zoals Ochraceous Wren en Brown-

capped Vireo. Een Golden-bellied Flycatcher en Golden-olive Woodpecker horen we wel maar 

ondaks verwoede pogingen met de I-pod laten deze soorten zich niet zien. Op de terugweg naar 

de lodge kunnen we de mooie uitzchten bewonderen over de groene vallei van de Savegre rivier, 

terwijl onder ons de White-collared en Chestnut-collared Swifts voorbij flitsen. Terug bij de lodge 

aangekomen nemen we ook nog eens een kijkje in de bloemrijke tuin en bij de suikerfeeders 

alwaar we Green Violetear, White-throated Mountain-gem, Magnificent en Scintillant 

Hummingbird en Slaty Flowerpiercer observeren. Ook een Emerald Toucanet wordt nog door 

enkelen op de valreep gevonden.  

Na de lunch keren we terug richting San José. We maken nog een keer een stop bij de Quetzal 

paradise Lodge waar we afsluiten met de mooie Fiery-throated Hummingbird.  

‘s Avonds dineren we uitgebreid en vullen we voor de laatste maal onze birdchecklist aan die 

uitgegroeid is tot een flinke lijst met 433 geziene vogelsoorten en 12 soorten die enkel gehoord 

zijn. Daarnaast werden 17 verschillende soorten zoogdieren gezien, 14 soorten reptielen en 14 

amfibieënsoorten. Er wordt uitbundig afscheid genomen, emails worden uitgewisseld en voor gids 

Pieter en chauffeur Ricardo wordt zelfs een afscheidsliedje opgedragen... 

 

Bedankt aan alle deelnemers voor de gezelligheid en het mogelijk maken van deze bijzondere 

reis...en extra dank aan de fotografen voor het aanleveren van fotomateriaal... 

 

Pieter Westra 

Aratinga Tours 

 


